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اهمیت کاهش فشار خون سیستولی
فشار خون چیست؟

فشــار خــون عبــارت اســت از نیرویــی کــه خــون را بــه رسارس بــدن تلمبــه
میکنــد .فشــار خــون بــاال کــه بــه عنــوان هیپرتانســیون شــناخته میشــود
بــاری اضافــه را بــر قلــب و عــروق خونــی شــا تحمیــل میکنــد.
 ← 120فشــار سیســتولیک (فشــار خــون در زمــان تلمبــه کــردن قلــب) بــه
واحــد میلــی مــر جیــوه
 ← 80فشــار دیاســتولیک (فشــار خــون در زمــان اسـراحت قلــب) بــه واحــد
میلــی مــر جیوه
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فشــار خــون بــاال معمــوالً هیــچ عالمتــی نــدارد و عموماً بــه آن قاتــل خاموش
گفته میشــود.
فشار خون باال
میتواند عامل اولیه موارد زیر باشد:
حمله قلبی
سکته مغزی
فراموشی مرتبط با سن
اختالل حافظه
نارسایی کلیه
نارسایی احتقانی قلب
فاکتورهای خطر برای فشار خون باال عبارتند از:
•چاقی
•تغذیه حاوی سدیم باال (منک)
•عدم فعالیت
•سیگار کشیدن
•سن
•نژاد
•وراثت
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ابتــای بیــش از  %70بزرگســاالن بــه فشــار خــون آن را بــه یــک بیــاری
بســیار شــایع تبدیــل کــرده اســت .بــا افزایــش ســن ،کنــرل فشــار خــون بــاال
سیســتولی اهمیــت مییابــد .بهرتیــن فشــار بـرای هــر فــرد میزانــی اســت کــه
در آن می ـزان خطــر بــروز عــوارض بــه حداقــل برســد .در بزرگســاالن فشــار
خــون سیســتولی ایــده آل زیــر  120میلــی مــر جیــوه اســت .فشــار خــون
رشایــط مهمــی اســت کــه نیازمنــد درمــان اســت .میتــوان فشــار خــون را بــا
دارو و تغیی ـرات شــیوه زندگــی کاهــش داد.
هــدف :کاهــش فشــار خــون سیســتولی (در بهرتیــن حالــت بــه زیــر 120
میلــی مــر جیــوه)
اقدام کنید .شام میتوانید فشار خون را کاهش دهید.
دانستن و ثبت عدد فشار
بــر فشــار خــون خــود در طــول زمــان نظــارت کنیــد و اعــداد آن را در موبایــل
یــا در دفرتچــه شــخصی خــود ثبــت مناییــد .تــاش کنیــد تــا فشــار خــون
سیســتولی خــود را زیــر  120نگــه داریــد.
در مورد فشار خون خود با دکتر گفتگو کنید.
آمــاده باشــید :اعــداد فشــار خــود را بدانیــد و همــواره آن هــا را بــا خــود در
مالقــات بــا دکــر بــه همـراه داشــته باشــید.
ســؤال بپرســید :از دکــر بخواهیــد در مــورد تشــخیص بیــاری شــا توضیــح
دهــد و توصیــه هــای خاصــی در زمینه تغییـرات ســبک زندگــی و دارودرمانی
بــه شــا ارایــه دهــد.
نقطــه نظـرات خــود را بــه اشـراک بگذارید :بــا دکرت خــود در مــورد نگرانیها
8
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و برنامــه تغییــر ســبک زندگــی بحث و گفتگــو کنید.
سبک زندگی خود را اصالح کنید.
بــه وزن مناســب برســید :اگــر دچــار اضافــه وزن هســتید ،کاهــش وزن را
هــدف خــود ق ـرار دهیــد.
از لحــاظ جســمی فعــال باشــید :بیشــر روزهــای هفتــه حداقــل  30دقیقــه در
روز فعالیــت بدنی داشــته باشــید.
میـزان منـک مرصفـی در غـذای روزانـه خـود را کاهـش دهیـد :غذاهایـی که
کمتر فـرآوری شـده را انتخـاب کنیـد و برچسـب روی غذاهـا را بخوانیـد تـا
غذاهایـی بـا میـزان منک کمتر از  120میلی گرم را تهیه کنید ،هدف آن اسـت
کـه میـزان کلـی منـک مرصفـی خـود را بـه کمتر از  1500میلـی گـرم در روز
برسـانید .غذاها را قبل از منک زدن بچشـید؛ از گیاهان معطر و ادویهجات به
عنـوان جایگزیـن جهـت خـوش طعم کـردن غذای خـود اسـتفاده کنید.
اگــر دارو تجویــز شــد ،آن را بــه صورتــی کــه دســتور
داده شــده مصــرف کنید.
بـرای بهرتیــن کنــرل فشــار خــون ،عــادات بــه ســبک زندگــی صحیــح را بایــد
بــا دارودرمانــی همـراه منــود .بیشــر ایــن داروهــا عــوارض جانبــی کمــی دارند
و ارزان قیمــت هســتند.
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در فاصلــه بیــن ویزیتهــای پزشــک فشــار خــون خــود را
کنتــرل کنیــد.

از امکانــات موجــود بــرای غربالگــری رایــگان فشــار خــون کــه توســط
درمانگاههــا ،مراکــز بهداشــت ،داروخانههــا ،باشــگاهها و یــا ســایر مراکــز
محلــی در جامعــه پیشــنهاد میشــود ،اســتفاده کنیــد .اگــر فشــار خــون شــا
بــاال بــود از دکــر خــود بخواهیــد کــه جهــت کنــرل فشــار در منــزل شــا را
راهنامیــی کننــد.

با دکتر خود صحبت کنید:

•ســؤاالت خــود را قبــل از ویزیــت دکــر یادداشــت کنیــد و در مــورد
آنهــا صحبــت کنیــد.
•از دکــر خــود بخواهیــد تــا عوامــل مســتعد کننــده کــه منجــر بــه
ایجــاد فشــار خــون بــاال در شــا میشــود ،را ارزیابــی کنــد.
•اعداد فشار خون ثبت شده خود را ارزیابی کنید.
•باید بدانید که دارو درمانی ممکن است الزم گردد.
•در مورد داروهای اخیر خود بپرسید:
 چــه مــواردی از عــوارض جانبــی محتمــل اســت کــه مــن بایــد از
آنهــا آگاه باشــم؟
 آیا داروهای جایگزین با قیمت کمرت وجود دارد؟
 آیــا اضافــه کــردن دارویــی دیگــر میتواند فشــار خون سیســتولی
مــن را بــه زیــر  120میلیمــر جیوه برســاند؟
 داروهــای خــود را هامنطــور کــه تجویــز شــده اســت مــرف
مناییــد.
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مصرف داروهـا بـه همان شـیوه ای کـه تجویـز شـده میتواند مانـع حمالت
قلبـی ،سـکته یـا نارسـایی احتقانـی قلـب شـود .در فشـار خـون بـاال رشایـط
خطرناکی ایجاد میشـود که ممکن اسـت در آنها جریان خون مسـدود گردد.
مصرف داروهـای خـود را بخشـی از امـور روزمـره خـود قـرار دهیـد تـا آن را
فرامـوش نکنید.
•داروهــای خــود را در زمــان مشــابهی هــر روز مــرف مناییــد (بــا
وعــده هــای غذایــی یــا ســایر وقایــع روزانــه هامهنــگ مناییــد).
•از ظـــرف هـــای دارویـــی بـــرای برنامهریـــزی و یـــادآوری خـــود
اســـتفاده کنیـــد.
•از تقویــم کارهــای روزانــه جهــت خــط زدن داروهایــی کــه در روز
مــرف شــده اســتفاده مناییــد.
•بــرای یــادآوری خــود برگــه شــامل داروی مــرف شــده را خــارج
مناییــد.
•از خانواده یا دوستان بخواهید به شام یادآوری کنند.
•حتـاً اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مقــدار مرصفــی داروی روزانــه خود
را در گــردش یــا مســافرت بــه همـراه داریــد.
•بــه پزشــک یــا داروخانــه جهــت جایگزیــن منــودن داروهــا قبــل از
امتــام دارو مراجعــه کنیــد.
•قــرص هــا را در مــکان مشــخصی ق ـرار دهیــد تــا هــر روز در دیــد
شــا باشــد (هامننــد میــز پــای تخــت یــا روی میــز آشــپزخانه).
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به وزن مناسب برسید
بــه وزن مناســب برســید .حتــی کاهــش حــدود  4کیلوگــرم زمانــی کــه شــا
اضافــه وزن داریــد و چــاق هســتید میتوانــد بــه کاهــش فشــار خــون شــا
کمــک منایــد.
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از لحاظ جسمی فعال باشید
حداقــل  30دقیقــه فعالیــت بدنــی روزانــه در اکــر روزهــای هفتــه میتوانــد
در پیشــگیری یــا کنــرل فشــار خــون بــاال کمــک کننــده باشــد.
میزان سدیم یا نمک مصرفی را در غذای روزانه کاهش دهید

•بیشــرین ســدیم بخاطــر منکــی اســت کــه حیــن فــرآوری غذایــی
افــزوده میشــود.
•غــذا را قبــل از افــزودن منــک بچشــید .زمانــی کــه از منــک کمــری در
غــذا اســتفاده میکنیــد بــاز هــم غــذا طعــم منــک خــود را دارد و بــه
مــرور زمــان شــا بــه غذاهایــی بــا منــک کمــر عــادت کــرده و آن را
ترجیــح میدهیــد.
•ســبزیجات تــازه ،فریــز شــده یــا کنرسو شــده را «بــدون منک افــزوده»
بخرید.
•از ســبزیجات معطــر ،ادویــه جــات و طعــم دهنــده هــای مخلــوط
بــدون منــک ،در غــذا و بــر روی میــز غــذا اســتفاده کنیــد.
•غذاهــای «آمــاده» عموم ـاً دارای مقادیــر باالیــی از منــک و چربــی
هســتند .برچســب غذایــی را بخوانیــد و مــواد غذایــی بــا میــزان
ســدیم و چربــی کمــر را انتخــاب مناییــد .می ـزان مــرف غذاهــای
آمــاده منجمــد ،پیتـزا ،مخلــوط هــای بســته بنــدی شــده ،ســوپ های
کنــروی و ســس هــای ســاالد را کاهــش دهیــد زیـرا ایــن هــا حــاوی
مقادیــر باالیــی منــک هســتند.
•غذاهــای کنــروی مثــل تــن ماهــی یــا کنــرو ســبزیجات را بشــویید
تــا مقــداری از منــک آنهــا کــم شــود.
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مصرف سیگار یا تنباکو را قطع نمایید
ســیگار کشــیدن فشــار خــون شــا را افزایــش میدهــد و میتوانــد نواحــی
آســیب در عــروق ایجــاد کنــد که ســبب کاهش بیشــر جریــان خون میشــود.
مــواد افزودنــی موجــود در تنباکوهــای غیــر دود کردنــی نیــز میتوانــد ســبب
کاهــش قطــر عــروق خونــی و افزایــش فشــار خــون شــا شــود.
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نکاتی در جهت دستیابی به فشار خون سالم
•وقتــی از شــا خواســته میشــود کــه بـرای یــک دورهمی یــا میهامنی
غــذا فراهــم کنیــد ،میــوه یــا ســبزیجات تــازه ،بیســکوئیت بــدون منک
یــا یــک خــوراک ســامل و خانگــی کــم منــک بیاوریــد .ســایرین را هــم
بــه انجــام ایــن کار تشــویق مناییــد.
•وقتــی بــا دوســتانتان کــه بــه افزایــش ســطح فعالیــت روزانــه خــود
فکــر میکننــد صحبــت میکنیــد ،آنهــا را به ایجــاد تغییـرات کوچک
تشــویق کنیــد ،هامننــد پــارک کــردن خــودرو دورتــر از مقصدشــان.
تغییـرات کوچــک میتوانــد منجــر بــه پیرشفــت هــای بــزرگ شــود.
•انــدازه گیــری فشــار خــون را یــاد بگیریــد و بــه دیگـران بیاموزیــد تــا
بتوانیــد بــه دوســتان و خانــواده خــود کمــک کنیــد تــا از میزان فشــار
خــود آگاه شــوند و آن را کنــرل مناینــد.
•تــاش کنیــد آموختــه هــای خــود را بــا محیــط پیرامــون خــود بــه
اشــراک بگذاریــد و پیــام خــود را بــه اطرافیــان منتقــل کنیــد.
•از فشــار خــون ثبــت شــده خــود کپــی تهیــه کــرده و در دورهمــی یــا
مالقــات هــای گروهــی بــه همـراه بربیــد.
•دیگــران را تش ــویق کنی ــد ت ــا دس ــتگاه فش ــار خ ــون خ ــود را بــرای
کالی ــره ک ــردن و تنظی ــم ن ــزد دک ــر خ ــود بربن ــد .کالی ــره ک ــردن
س ــبب میش ــود ت ــا دس ــتگاه میــزان فش ــار خ ــون را ب ــه درس ــتی
تش ــخیص ده ــد.
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ایده هایی جهت ارتقاء فشار خون سالم

فشارخون اخیر من ..........................................
سطح فشار خون سیستولی

140 mmHg

فشار خون باال

پیش فشار خون باال

120 mmHg
مطلوب (بهرتین)

اهداف شخصی فشار خون من:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
17
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مراحل دستیابی به اهداف:
.......................................................................................................1
.......................................................................................................2
.......................................................................................................3

تکالیف خانگی :بخش 1
مکانــی را در محــل زندگــی خــود بیابیــد کــه بتوانیــد در آنجــا فشــار خــون
خــود را چــک مناییــد .ایــن مــکان ممکــن اســت یــک دســتگاه فشــار اتوماتیک
در داروخانــه یــا خدمــات رایــگان در درمانــگاه باشــد.
بــه ایــن مــکان برویــد و فشــار خــون را انــدازه بگیریــد .ســپس فشــار خــون
خــود را بــر روی موبایــل یــا در دفرتچــه خــود ثبــت مناییــد.
تجربه شام چگونه بود؟ چه پیشنهادی برای سایرین دارید؟
...........................................................................................
...........................................................................................
بــا یــک دوســت یــا عضــو خانــواده در مــورد فشــار خــون صحبــت کنیــد .از
آنهــا بپرســید کــه آیــا آنهــا می ـزان فشــار خــون خــود را میداننــد .از برگــه
اطالعــات فشــار خــون اســتفاده مناییــد.
بهعنوان مثال بگویید:
مــن در کالســی مربــوط بــه ســامت ســاملندی رشکــت میکنــم .آیــا ممکــن
اســت بــا شــا در مــورد فشــار خــون و عوامــل خطــر آن صحبــت کنــم؟
18
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مکاملــه شــا چگونــه بــود؟ دفعــه بعــد چــه کاری را بــه صــورت متفــاوت
انجــام خواهیــد داد؟
تکالیف خانگی :بخش 2
کابیـت هـای آشـپزخانه خـود را جسـتجو کنیـد و چهار غـذای متفـاوت که به
طـور معمـول در یـک هفتـه میخوریـد را جـدا مناییـد .اسـامی ایـن غذاها و
میـزان محتـوای سـدیم آنهـا در جدولی مشـابه منونه زیر وارد مناییـد .این برگه
را بـا خود بـه سـوپرمارکت بربید.
دفعــه بعــد کــه شــا بـرای خریــد بــه ســوپرمارکت میرویــد ،روزی را انتخاب
کنیــد کــه وقــت کافــی جهــت مطالعــه و مقایســه برچســب غذاهــا داشــته
باشــید .غذاهایــی را تهیــه کنیــد کــه شــبیه بــه مــواردی باشــد کــه در منــزل
داریــد ولــی میـزان ســدیم کمــری داشــته باشــد .میـزان ســدیم آنهــا را زمانــی
کــه بــه منــزل رســیدید ثبــت مناییــد .آنهــا را بــا آنچــه کــه در کابینــت داشــتید
مقایســه مناییــد .چــه میـزان ســدیم را بــا انتخــاب گزینــه هــای کــم منــک از
غذاهــای خــود حــذف منودیــد؟ بــه یــاد داشــته باشــید شــا بایــد کمــر از
 2300میلــی گــرم ســدیم در روز مــرف مناییــد.
نوع غذای موجود در سدیم موجود در سدیم موجود در
غذاهای آشپزخانه غذاهای کم منک
آشپزخانه
منونه :کنرسو نخود فرنگی
125 mg
380 mg
mg
mg
حبوبات
mg
mg
سس ساالد
mg
mg
کنرس سوپ
mg
mg
غذای آماده منجمد

میزان حذف
سدیم
255 mg
mg
mg
mg
mg
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از محصــوالت کــم منــک بـرای تهیــه غــذای مــورد عالقــه خــود اســتفاده کنیــد.
خانــواده و دوســتان خــود را جهــت چشــیدن و خــوردن غــذای کــم منــک خود
دعــوت کنید.
ایــن مهامنــی فرصــت مناســبی بـرای بحــث و گفتگــو بــا میهامنــان در مــورد
اهمیــت کاهــش مــرف منــک اســت .اگــر شــا بــه آنهــا نگوییــد کــه ایــن غذا
کــم منــک اســت ،آنهــا هرگــز نخواهنــد فهمیــد .غذایــی کــه شــا تهیــه کردیــد
منونــه قابــل توجهــی از ســهولت و لــذت بخــش بــودن تــدارک غذاهــای کــم
منــک میتوانــد باشــد.
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سواالت متداول
آیا ممکن است فشار خون سیستولی من بسیار کم باشد؟

بلــه اگــر فشــار خــون سیســتولی (حــد باالیــی) شــا بــه طــور دایــم زیــر 90
میلیمــر جیــوه باشــد و بـرای شــا مشــکالتی نظیــر غــش کــردن یــا رسگیجــه
ایجــاد منایــد ،شــا بایــد بــا دکــر خــود در ایــن مــورد صحبــت کنیــد .ب ـرای
فشــار خــون «پاییــن» دالیلــی وجــود دارد کــه دکــر شــا بــه بررســی آنهــا
میپــردازد.

میزان سدیم چگونه میتواند بر فشار خون تأثیر بگذارد؟

خــوردن می ـزان زیــاد ســدیم میتوانــد منجــر بــه احتبــاس مایعــات در بــدن
گــردد .ایــن مایــع اضافــی فشــار مــازادی را بــر رشاییــن وارد میکنــد کــه نهایتاً
ســبب افزایــش فشــار خــون میگــردد .اکــر اف ـراد بیــش از دو برابــر می ـزان
توصیــه شــده منــک مــرف میکننــد.

فعالیــت فیزیکــی چگونــه میتوانــد بــه کاهــش فشــار خــون
کمــک نمایــد؟

فعالیــت فیزیکــی منظــم بــه ایجــاد یــک وزن بدنــی مناســب کمــک میکنــد
و ســبب میشــود تــا قلــب شــا قــوی تــر گــردد .یــک قلــب قــوی میتوانــد
خــون را بــا تــاش کمــری تلمبــه کنــد و متعاقــب آن فشــار کمــری بــه رشایین
وارد میشــود.

چرا فشار خون با افزایش سن ،افزایش مییابد؟

زیرا با افزایش سن خاصیت کشسانی جدار عروق خونی کاهش مییابد.
21
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سواالت متداول
چــرا در صــورت طبیعــی شــدن فشــار خــون ،بــاز هــم بایــد بــه
دارو درمانــی ادامــه دهــم؟

فشــار خــون شــا در محــدوده «طبیعــی» اســت زی ـرا داروهــا آن را کنــرل
کــرده انــد .پــس بــه مــرف داروهــا ادامــه دهیــد تــا فشــار خــون شــا
طبیعــی باقــی مبانــد .بــدون مشــورت بــا پزشــک معالجتــان داروهــا را تغییــر
ندهیــد.
ســؤاالتی کــه هنــوز در ذهــن مــن در مــورد فشــار خــون وجــود
دارد عبــارت اســت از:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

22

معاونــــت دانشجویــی
مرکــز مشــاوره دانشــگاه

نشانی :تهران ،خیابان 16آذر ،خیابان ادوارد
براون ،پالك ،15مركزمشاورهدانشگاهتهران
تلفن 66419504 :فكس66416130 :
وبســایت مركــز مشــاوره دانشــگاه تهــران:

http://counseling.ut.ac.ir
مهرماه 1396

